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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
átírása iránti kérelem

átruházás/öröklés/jogutódlás esetén
 
 

 

Benyújtandó az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága címére (1476 Budapest Pf.: 407)!

1 Hivatal tölti ki!

K0180

A nyomtatvány kétoldalas!

P.H.

2 Az átírni kívánt támogatási jogosultság típusa

Egy kérelmen csak egy típusú szerkezetátalakítási támogatási jogosultság jelölhető be.

❑ Burley dohány szerkezetátalakítási támogatás

❑ Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatás

3 Átírási kérelem típusa

❑ Átruházás

❑ Öröklés

❑ Jogutódlás

4 Átadó/örökhagyó/jogelőd adatai

Átadó neve:

Átadó ügyfél-azonosítója:

5 Átvevő/örökös/jogutód adatai

Átvevő neve:

Átvevő ügyfél-azonosítója:

6 Haszonélvező adatai

Csak akkor töltendő ki, ha az átírási kérelemben megjelölt szerkezetátalakítási támogatási jogosultság haszonélvezeti joggal terhelt.

Haszonélvező neve:

Haszonélvező ügyfél-azonosítója:

7 Átírni kívánt szerkezetátalakítási támogatási jogosultság száma

Átírási kérelemben megjelölt szerkezetátalakítási támogatási jogosultság száma:  db

8 Csatolandó dokumentumok átruházás esetén
A kérelemhez csatolni kell a bejelentett átruházás tényét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl.: szerződés) egy eredeti
példányát.



2Oldal:9 Csatolandó dokumentumok öröklés/jogutódlás esetén
Öröklés esetén a kérelemhez csatolni kell az öröklést alátámasztó jogerős döntés (hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány) másolatát,
amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási
jogosultság alapján járó támogatásról.

Jogutódlás esetén a kérelemhez csatolni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős cégbírósági végzés másolatát.
Kiválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést is, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és
kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

10 Nyilatkozatok
.1 Tudomásul veszem, hogy 

a) az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b) az adatok megváltozása esetében az MVH eljárási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes megyei
kirendeltségén tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó az MVH eljárási
törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek.

.2 Kijelentem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

11 Dátum és aláírás

Dátum:
. . .

P.H. P.H.

Átadó/jogelőd Átvevő/örökös/jogutód

P.H.

Haszonélvező

K0109
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